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 2تکلیف شماره 

 هاي دیجیتال  طراحی کامپیوتري سیستم درس 

 محمدعلی شفیعیان

 

 دقت بخوانید.  دانشجوي گرامی، پیش از انجام و تحویل تکلیف خود، موارد زیر را به ** راهنمایی و نکات مهم:

ها خروجی سپسقرار دهید.  wordکپی نموده و درون یک فایل  Quartus II افزارنرمشده براي این تکلیف را از درون محیط هاي نوشته برنامه  -1
 هستند را نیز تحت عنوان خروجی در فایل خود قرار دهید.  سازي زمانی شبیه صورت ترسیم نمودار به که 

نام خانوادگی کامل، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی شما باشد. توجه داشته باشید که این  باید داراي نام و  wordهاي فایل همه صفحه  -2
 صورت تایپ شده باشد.  باید به شخصات م

   همراه داشته باشید. شده خود را در کالس با خود بهو در زمان تعیین شده تحویل دهید. همچنین کدهاي نوشته   پرینت کنیدخود را    wordفایل    -3

قرار دهید.   1قرار دهید و فاصله سطرها را  11تا  9و انگلیسی را بین   12تا   10هاي فارسی را بین جویی در مصرف کاغذ، فونت نوشته براي صرفه  -4
صورت ها را بهها شماره صفحه بگذارید و آنمتر در نظر نگیرید. براي صفحه سانتی  5/1یل خود را از همه اطراف بیش از همچنین حاشیه صفحه فا

 پشت و رو پرینت کنید.  
 
 تألیف دکتر حسن سیدرضی VHDLافزار و زبان توصیف سخت FPGAکتاب طراحی مدارهاي دیجیتال با  7تا  2هاي پرسش  -1
 
(دو مدل جدا از هم)  ifو  caseهاي سازي نماید. در برنامه خود از عبارتصورت رفتاري بنویسید که این توابع را پیادهبه VHDLهاي زیر، برنامه براي تابع -2

 استفاده نمایید. 
𝐹𝐹(𝐴𝐴,𝐵𝐵)(الف)  = �̅�𝐴𝐵𝐵 + 𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐵𝐵�       (ب)𝐹𝐹(𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶,𝐷𝐷) = �̅�𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷� + 𝐵𝐵�𝐶𝐶 + 𝐵𝐵𝐶𝐶𝐷𝐷� 

𝐹𝐹(𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶,𝐷𝐷)(پ)  = (�̅�𝐴 + 𝐵𝐵) ∙ (�̅�𝐴 + 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷�) ∙ (�̅�𝐴 + 𝐷𝐷)    (ت)𝐹𝐹(𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶) = ∏(5,1,4,3)  
𝐹𝐹(𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶,𝐷𝐷)(ث)  = ∑(1,2) 

 
 سازي نمایید.  هاي همروند براي تخصیص سیگنال پیادهو با استفاده از عبارت Dataflowرا با استفاده از توصیف   2پرسش  -3
 
 بنویسید.  (دو مدل جدا از هم)  ifو  caseهاي را با استفاده از عبارت VHDLبراي مدار شکل زیر، مدل رفتاري  -4

 
 صورت انتخابی و شرطی بنویسید. ) و با استفاده از تخصیص سیگنال بهConcurrentصورت همروند ( سپس رفتار مدار مذکور را به 

 
 هشت ورودي بنویسید.  ORو   ANDهاي براي گیت processرا با استفاده از  VHDLهاي مدل  -5
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و بار دیگر با استفاده از   ifهاي خود را یک بار با استفاده از عبارت سازي نمایید. مدل پیاده processرا با استفاده از  8به  3براي یک دیکدر  VHDLمدل  -6
 در نظر بگیرید.   Active Lowصورت ها را بهبنویسید. همچنین خروجی caseهاي عبارت
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